Załącznik do zarządzenia nr 1/2019 r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 w Olsztynie

REGULAMIN KLAS ŻEGLARSKICH SP 18 IM. ORŁA BIAŁEGO W OLSZTYNIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Klasy sportowe tworzy się spośród uczniów mających predyspozycje do trenowania
żeglarstwa.
2. Liczba uczniów w klasach sportowych nie może być mniejsza niż 20 osób i nie powinna
przekraczać 30 osób.
3. Kwalifikacji uczniów dokonuje się corocznie, kwalifikacja dotyczy uczniów klas trzecich
szkoły podstawowej.
4. W klasach 4 – 6 może być przeprowadzony dodatkowy nabór.
5. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w zajęciach lub zawodach sportowych jest
posiadanie ważnego zaświadczenia lekarskiego.
6. Za przeprowadzenie, zgodnie z postanowieniami, badań lekarskich, odpowiadają rodzice
ucznia.
7. Za kontrolę posiadania badań lekarskich odpowiada wyznaczony nauczyciel.
8. W razie niedostarczenia przez rodziców ważnych badań lekarskich przez dłużej niż trzy
tygodnie, dyrektor szkoły może przenieść ucznia do klasy równoległej.
9. W uzasadnionych przypadkach uczeń, który ze względu na kontuzję nie bierze udziału w
zajęciach sportowych, uczęszcza na pozostałe zajęcia dydaktyczne prowadzone w danym
oddziale.
10. Nauczyciele przed każdymi zajęciami sprawdzają przygotowanie sprzętu sportowego.
11. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowadzone na terenie szkoły i przystani „Słoneczna
Polana” wynikające z planu nauczania oraz regaty lub letnie obozy sportowe.
12. Letnie obozy sportowe organizowane są przede wszystkim w okresie wolnym od nauki. Pełną
odpłatność za ich organizację pokrywają rodzice.
II. ZASADY KWALIFIKACJI DO KLASY SPORTOWEJ
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej dyrektor szkoły powołuje Szkolną
Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.
2. W skład Komisji wchodzą:
a) trzech nauczycieli wychowania fizycznego,
b) przedstawiciele wychowawców klas podlegających rekrutacji,
c) psycholog lub pedagog szkolny.
3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna:
a) prowadzi postępowanie kwalifikacyjne,
b) sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego,
c) ogłasza listę uczniów przyjętych do klasy sportowej.
4. Do klasy żeglarskiej może uczęszczać uczeń, który:
a) w roku rozpoczęcia nauki w klasie czwartej ukończył lub ukończy 9 lub 10 lat,
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b) wykazuje bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do
uprawiania sportu: żeglarstwo, wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny
sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu
orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia
21. Roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21, a 23. rokiem życia;
c) uzyskał pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez
Polski Związek Żeglarski;
d) posiada pisemna zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy żeglarskiej.
5. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji na
piśmie w terminie 3 dni od daty ogłoszenia listy.
6. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
III. PRAWA UCZNIA KLASY SPORTOWEJ
Uczeń klasy sportowej ma wszystkie prawa ucznia Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Orła Białego
w Olsztynie, a ponadto:
1. Ma prawo do badań w przychodni sportowo – lekarskiej (badania okresowe przeprowadzane
są co 6 miesięcy).
2. W trakcie zajęć ma prawo do korzystania pod opieka nauczyciela ze sprzętu sportowego,
infrastruktury sportowo – rekreacyjnej szkoły oraz przystania „Słoneczna Polana”.
3. Ma prawo do udziału w zawodach zgodnych z kategoriami wiekowymi, limitami uczestników
oraz regulaminami.
4. Absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana w
dokumentacji szkolnej.
5. Po jednodniowych lub kilkudniowych zawodach sportowych ma prawo być
nieprzygotowanym do lekcji w dniu następnym z zakresu materiału przerabianego w czasie
swojej nieobecności (materiał realizowany w czasie nieobecności ucznia ma być przez niego
nadrobiony w jak najszybszym terminie).
6. Uczeń za szczególne osiągnięcia sportowe może być typowany do nagrody dyrektora szkoły
„Najlepszy sportowiec szkoły” oraz Prezydenta Miasta Olsztyna.
7. Decyzją dyrektora szkoły uczeń osiągający bardzo dobre wyniki w nauce i wybitne
osiągnięcia sportowe oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może otrzymać zgodę
na indywidualny tok nauczania.
IV. OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY SPORTOWEJ
Uczeń klasy sportowej wypełnia wszystkie obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły Podstawowej
Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie, a ponadto ma obowiązek:
1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach z żeglarstwa, lekcjach wychowania
fizycznego, posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć.
2. Na zajęcia z żeglarstwa posiadać ubrania na zmianę.
3. Reprezentować godnie szkołę we wszystkich imprezach i zawodach sportowych ujętych w
programie sportowym szkoły oraz wynikających z programu szkoleniowego.
4. Poddawać się wyznaczonym badaniom lekarskim w przychodni sportowo – lekarskiej.
5. Dbać o reprezentacyjny sprzęt osobisty (dresy, koszulki, spodenki), sprzęt sportowy,
przybory, przyrządy i urządzenia wykorzystywane w procesie szkolenia sportowego.
6. Przestrzegać poleceń nauczyciela w czasie prowadzonych zajęć, nie stwarzać sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących.
7. Przebywać w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką nauczyciela i podporządkować się
regulaminowi tych obiektów.
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8. Przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w czasie zajęć z żeglarstwa, wychowania
fizycznego i wyjazdów portowych oraz stosować się do regulaminów obozów i wycieczek.
9. Długotrwałą (powyżej 5 dni) niezdolność do ćwiczeń udokumentować zwolnieniem
lekarskim, a w przypadku zwolnienia długookresowego (powyżej 30 dni) przedłożyć
zwolnienie wydane przez lekarza specjalistę.
10. Z wyprzedzeniem przedłożyć nauczycielowi informację o przewidywanej dłuższej
nieobecności na zajęciach i imprezach sportowych.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Decyzja dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, na wniosek nauczyciela
wychowania fizycznego lub wychowawcy klasy uczeń zostaje przeniesiony do klasy
działającej na zasadach ogólnych, w następujących przypadkach:
a) uczeń notorycznie narusza postanowienia regulaminów szkolnych,
b) uczeń osiąga słabe wyniki sportowe i dydaktyczne,
c) uczeń nie podnosi własnego poziomu sportowego i nie kwalifikuje się do dalszego
szkolenia,
d) uczeń sprawia szczególne kłopoty, trudności wychowawcze negatywnie wpływające na
innych uczniów,
e) uczeń nie uczęszcza na zajęcia sportowe w obowiązującym wymiarze godzin dla danego
profilu klasy (powyżej 30% opuszczonych zajęć w okresie, bez usprawiedliwienia),
f) uczeń nie posiada ważnego zaświadczenia lekarskiego,
g) nieklasyfikowania ucznia do dalszego szkolenia sportowego na podstawie opinii trenera,
nauczyciela prowadzącego zajęcia z żeglarstwa i opinii lekarza.
2. W przypadku stwierdzenia ciężkiego naruszenia postanowień regulaminu powoduje
przeniesienie ucznia do klasy równoległej, bez zachowania postanowień pkt.1.
3. Z regulaminem klas żeglarskich zapoznają się uczniowie oraz rodzice, co potwierdzają
złożeniem odpowiedniego oświadczenia zgodnie z zał. 1.
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Załącznik nr 1 do regulaminu

Olsztyn, dn. …………………………………

Oświadczenie
Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Klasy Żeglarskiej Szkoły
Podstawowej Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie oraz zobowiązuję się do jego
przestrzegania.
…………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko dziecka)

W przypadku naruszenia i łamania regulaminu przyjmuję do wiadomości decyzję Dyrektora
Szkoły o przeniesieniu dziecka do klasy ogólnodostępnej.

…………………………………………………………………………………………..
(podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

………………………………………………………….
(podpis ucznia)
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